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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
18 iulie 2013
Probă scrisă
Asistență medicală generală
Maiștri instructori
VARIANTA 3
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 puncte)

1.

Injecţia subcutanată.
a. Definiţie.
b. Descrieţi locurile de elecţie;
c. Explicaţi complicaţiile posibile.

2.

Îngrijirea pacienţilor cu hemoragie digestivă superioară.
10 puncte
a. Definiţi hemoragia digestivă superioară;
b. Descrieţi simptomatologia hemoragiei digestive superioare;
c. Explicaţi regimul alimentar al pacientului cu hemoragie digestivă superioară.

3. Hipertermia.
a. Definiţie;
b. Enumeraţi manifestările ,semnele şi simptomele hipertermiei;
c. Enunţaţi etapele febrei în raport cu valorile temperaturii.
SUBIECTUL al II-lea

10 puncte

10 puncte

(30 puncte)

1. Alegeţi una dintre metodele de instruire centrate pe elev cunoscute şi prezentaţi:
10 puncte
a. două caracteristici ale metodei alese;
b. o activitate de învăţare pentru care consideraţi adecvată utilizarea metodei
alese;
c. două argumente pentru utilizarea metodei alese în activitatea de învăţare
prezentată.
2. Proiectaţi, pe baza secvenţei de programă prezentată, o lecţie de formare şi
dezvoltare a competenţelor de execuţie, după următoarea structură:
a.
b.
c.
d.
e.

formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
selectarea si prezentarea conţinutului;
menţionarea resurselor necesare lecţiei;
prezentarea strategiei didactice;
alegerea instrumentelor şi a probei de evaluare.
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Unitate de competenţă Competenţe individuale

Conţinuturi
1. Aspectul calitativ al medicamentului:
culoare, aspect, forma de
18. Administrarea
C.1. Identifică
prezentare, concentraţie, termen de
medicamentelor
medicamentele prescrise
valabilitate.
2. Prescripţia medicală: reţeta,
condica, foaia de observaţie.
(Secvenţa face parte din curriculumul aprobat prin OMECT nr. 2713/29.11.2007)
20 de puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare.

Pagina 2 din 2
Probă scrisă la asistență medicală generală - maiștri instructori

Varianta 3

